
Romeine 12:1-8 

Vooraf 

Ons sluit vanoggend die maand van barmhartigheid af. Dit is die twaakfde Sondag van koninkrykstyd. 

Agtergrond 

Verlede Sondag het ons gefokus op die feit dat ons geloof en geloofsdade nie geskei kan word nie. 

Ons geloof moet outomaties oorgaan in geloofsdade.  Ons het geleer uit Romeine 12 dat ons onsself 

aan God moet wy as lewende en heilige offers deur weg te vlug van sonde en nuut te dink. 

Vanoggend gaan ons juis kyk hoe ons lewende en heilige offers klan wees in God se kerk. 

Inleiding 

In 1889 is dit gebou vir ’n internasionale tentoonstelling in Parys. Die 

inwoners was nie baie beïndruk nie en het geëis dat dit na die 

tentoonstelling afgebreek moes word. Tog, vandat die argitek dit ide 

eerste maal gevisualiseer het, was hy trots daarop en het dit verdedig 

teenoor dié wat dit wou vernietig. Hy het geweet dat dit bedoel was vir 

grootsheid en roem. Vandag is dit een van die argitektoniese wonders 

van die moderne wêreld en staan as ’n landmerk in Parys, Frankryk. Die 

argitek was Alexandre Gustave Eiffel.  

Op dieselfde manier word ons getref deur ’n ander struktuur – die kerk. Jesus het dit begin en 

toevertrou aan’n groepie onwaardige dissipels. Hy het hulle verdedig, vir hulle gebid en hulle geroep 

om die evangelie te versprei. Vir die buitestanders moes hulle soos ’n groepie dwase gelyk het. Maar 

Jesus Christus, die Argitek van die kerk, weet dat hierdie struktuur bedoel was vir grootsheid en roem. 

En meer as tweedusend jaar later, bestaan die kerk steeds en is die kerk steeds ’n die hande en voete 

van Jesus. Vandag is die kerk steeds God se antwoord vir ’n stukkende wêreld. 

Paulus gebruik ’n praktiese beeld om vir die gelowiges in Rome – en daarom ook vir ons – die kerk te 

verduidelik. Dit is die beeld van  liggaam. Een liggaam wat bestaan uit baie lede. 

1. Een liggaam 

As ek oor kerk praat, is dit belangrik wat ek daarmee bedoel. In Afrikaans het 

ons die woord kerk wat ’n paar goed aandui. 

 Die kerk is vir ons die gebou – hierdie baksteen gebou waarin ons sit. 

 Die kerk is vir ons die erediens – hier waar ons saam God aanbid. 

 Die kerk is die mense –ons elkeen. 

En dit is in hierdie laaste sin wat ek kerk bedoel. Ons as mense. Die woordjie 

kerk is afgelei van die Griekse woord kuriake en dit beteken die Here se 

eiendom. Die kerk is almal wat aan God behoort. As jy glo, dan is jy deel van 

die kerk.  



Wat ook belangrik is, is dat ons met kerk alle gelowiges wêreldwyd bedoel. Nie net ons eie NG kerk 

nie. Ook nie net ons gemeente hier in Linden nie. Die kerk is alle gelowiges, dwarsoor die wêreld. En 

daarby sou ons ook nog kon voeg, deur al die eeue.  

So die kerk is God se mense, dwarsoor die wêreld en deur alle tye. 

Ek wil weer beklemtoon dat Paulus die kerk deel van ons geloofslewe maak. As ’n mens glo, dan word 

jy deel van ’n geloofsgemeenskap. En hierdie geloofsgemeenskap is die kerk. Dit is die noodwendige 

gevolg van jou geloof. Dit is die reaksie van jou geloof. Geloof lei tot geloofdade en deel van daardie 

geloofsdade is dat ons deel van die kerk is. 

Vandag kry ons al meer dat gelowiges hulle distansiëer van die kerk. Hulle praat van gelowige-wees 

buite die kerk. Daar is baie redes waarom mense so voel: Sommige het seer gekry in die kerk. Ander 

is teleurgesteld in die kerk.  Nog ander het gewoonweg op gegee op kerk-wees.. 

Dit kan nie so wees nie. As die kerk die eiendom van God is en jy behoort aan God, is dan is jy deel van 

die kerk. Jy kan jou nie losmaak of distansieer daarvan nie. 

En ek sê dit omdat die kerk die ligaam van Christus is. Die kerk is die hande en voete wat Christus se 

werk op aarde moet voortsit. Die kerk moet die boodskap van God en Christus as Verlosser die wêreld 

indra. Die kerk moet genesing bring vir die wêreld. Die kerk is God se antwoord vir die wêreld. 

Tog moet ons waak teen die opvatting en werkswyse dat dit net oor die kerk gaan. Die kerk is in diens 

van God. Daarom gaan dit oor God. Die kerk is in diens van die koninkryk van God. Daarom moet ons 

ingestel wees op die koninkryk. Dit kan maklik gebeur dat ons kerk is ter wille van kerk en dan net 

ingstel is op groot gemeentes en vol kerke.  As kerk moet ons verstaan dat ons eintlik die voertuig is 

waarbinne ons in die wêreld reis vir God en sy koninkryk. Soos met enige reis is die bestemming die 

doel, nie die voertuig. God en sy koninkryk is ons bestemming. Die kerk bestaan vir sy lede, maar beslis 

ook vir sy nie-lede. 

Maar nou weet ons almal dat met enige reis speel die voertuig ’n belangrike rol. Daarom is die kerk 

belangrik. Juis omdat dit die voertuig is wat God deur Christus vir ons gegee het. Paulius skryf pertinent 

dat ons juis kerk is omdat ons almal aan Christus gebind is. Ons is in Christus een liggaam. Ons het 

mekaar nodig. Elkeen van ons het die kerk nodig. 

Dit impliseer dat elke plaaslike gemeente belangrik is. Dit is waar die kerk beslag kry, lyf kry. Daarom 

is die breër verband van die kerk – met ander woorde die Ring en Sinode  - belangrik. Dit maak dit vir 

ons makliker om plaaslike kerk te wees. Dit gee ook uitdrukking aan die feit dat een kerk is. Dit is ook 

waarom Wêreldraad van kerke en die Bond van gereformeerde kerke belangrik is. So gee ons uiting 

aan ons kerkeenheid wêreldwyd. 

Die kerk is ’n eenheid; een liggaam. Die eenheid setel in Christus. En ons almal saam vorm daardie 

eenheid. En as een ligaam funksioneer dit in die alledaagse lewe. Gebruik maar die beeld van die 

menslike liggaam om die eenheid van die kerk te verstaan. ’n Mens se liggaam funksioneer as ’n 

eenheid. As een lid sekere behoeftes het, het die hele liggaam dit. As een lid van die liggaam ly, ly die 

hele liggaam. As een lid iets wil doen of êrens wil gaan, moet die hele liggaam gaan. Geen lid kan op 

sy eie eenkant alleen bestaan nie. Elke lid is vir sy bestaan van die liggaam afhanklik.  



Dit is presies so in die kerk as liggaam. ’n Eenheid wat saam leef en saambestaan. ’n Eenheid wat saam 

lag en saam huil. ’n Eenheid wat saamwerk. Daarom het ons elkeen die kerk nodig en is die kerk 

belangrik. 

2. Baie lede 

Al is die kerk een liggaam, bestaan dit uit baie lede. Elke gelowige is ’n 

lid. Elkeen van ons is daardie lede. 

En wat meer is, elkeen verskil. Dit beteken dat die kerk van God bestaan 

uit ’n ryke verskeidienheid mense. En waar ek vroeër gesê het dat elke 

lid die kerk nodig het, is dit ook andersom waar: die kerk het elke lid 

nodig. 

Elke lid het ’n bydrae om te lewer tot die kerk en indien een lid nie sy of 

haar bydrae lewer nie, is die kerk armer. Gerbuik maar die beeld van ’n 

menslike liggaam met klomp liggaasmlede om dit te deur dink. Indien my 

hand of voet nie meer kan funksioneer nie, is ek grbreklik en ly my hele liggaam daaronder.  Dan is 

daar sekere funksies waarsonder ek moet klaarkom. Geen ander liggaamsdeel kan dan hand of voet 

se werk oorneem nie. Die ander liggaamsdele is nie daarvoor gemaak nie.   

En dit is juis so in die kerk van God. Elkeen van ons het ’n bepaalde funksie of taak – soos God dit aan 

ons toevertrou het. As ons nie ons funksie of taak uitvoer nie, dan ly die kerk skade. Dink maar, net jy 

is in die posisie waar God jou geplaas het om kerk te wees. Net jy is in die posisie om God te 

verteenwoordig: in jou huwelik is net jy man of vrou; in jou gesin is net jy pa, ma, of kind; in jou werk 

beklee net jy daardie posisie; so kan ek aanhou opnoem. En as jy nie daardie posisie as kerk, as 

eiendom van God beklee en God daar verteenwoordig nie, kan iemand anders dit nie begin doen nie. 

Niemand kan jou plek, soos wat God dit gewil, volstaan nie. Net jy. 

Hierdie posisie geld ook vir ons rol in die kerk of gemeente. Net jy kan doen waarvoor God jou geroep 

en bestem het in die kerk en gemeente. En wat meer is, God het elkeen van ons spesiaal toegerus vir 

ons posisie. Paulus skryf dat elke gelowige ’n gawe gekry het om sy of haar posisie te kan volstaan. ’n 

Gawe is ’n spesiale vermoë wat ons van die Heilie Gees ontvang en wat ons moet gebruik in diens van 

God, sy koninkryk en kerk.  

Hier in Romeine noem Paulus die volgende gawes: profesie, dien, onderrig gee, bemoediging, leiding 

te gee, hulpverlening. Ons sou sekerlik nog baie kon byvoeg. Dit is gawes soos sang, musiek, kuns, 

vermoë om met kinders te werk, met geld te werk,met geboue en eiendom te werk, administrasie. 

Daar is baie gawes. 

Die uitdaging is vir elkeen van ons om te ontdek wat God vir ons gegee het deur sy Gees en dit te 

gebruik in diens van God, sy koninkryk en kerk. Natuurlik moet ons onsself ook verder skool en toerus 

om dit nog beter te kan doen. Ons moet onthou dat ons elkeen God se geskenk aan sy kerk en aan die 

ander gelowiges is. Ons kan tog ’n leemte laat omdat ons ons gawe nie gebruik nie. 

Paulus is ook duidelik oor die feit dat gawes nie vir ons rede gee om te spog of te dink ons is belangriker 

as ander nie. Nee, elkeen moet dankbaar en tevrede wees met wat ons van die Gees ontvang het en 

in nederigheid die ander dien. Dit gaan nie oor ons nie, maar oor God, sy koninkryk en kerk. 



Wat ons vaooggend moet hoor, is dat God ons elkeen doelbewus deel van sy kerk gemaak het, vir 

elkeen van ons toegerus het en van elkeen van ons diens vra. Die kerk het ons elkeen nodig. Ja, ons 

verskil. Ons is uiteenlopend anders. Maar ons is kerk. 

Slot 

Ons glo in God en daarom moet ons geloof oorgaan in geloofsdade. ’n Deel van daardie geloofsdade 

is om deel van die kerk te wees.  

 Ons elkeen het die kerk nodig. Sonder kerk kan ons nie bestaan nie – net so min as wat enige 

liggaamsdeel op sy eie kan bestaan.     

 Die kerk het ons nodig. Sonder die ligaamsdelke is die kerk gebreklik en word sekere funksies 

en take nagelaat. Die kerk het ons elkeen nodig. 

En die kerk is nie maar ons eie uitvinding en plan nie. God is die argitek van sy kerk. Christus is die 

Hoof van sy kerk en die kerk is deel van sy antwoord vir ’n stukkende wêreld. Mag ons as kerk 

gesamentlik, en elkeen van ons as lid van die kerk, God se wêreld weer heel maak.  


